NOVINKY listopad 2013
Co se děje ve světě drahých kovů

Vážení klienti,
v listopadovém vydání našich Novinek se budeme věnovat
mimořádně dvěma klíčovým tématům – aktuální události ve
světové ekonomice, kterou je dluhový strop v USA, a události
číslo jedna v České republice, jíž se stala měnová intervence
České národní banky proti české koruně. U příležitosti
nedávného Světového dne spoření si nakonec závěrem
připomeneme výhody pravidelného spoření do zlata
a stříbra. Blíží se totiž konec roku, kdy většina z Vás dostane
za svou věrnost od Golden Gate bonusové gramy zlata či
stříbra do svého spoření.

Shrnutí vývoje cen zlata a stříbra a očekávaný vývoj
Drahé kovy neprošly v uplynulém měsíci žádnými
extrémními pohyby a obchodování těchto komodit bylo
poměrně klidné. Cena zlata se pohybovala v rozmezí
1 360–1 250 USD za unci. Aktuální cena je 1 290 USD. Stříbro
se obchodovalo v rozmezí 23,00–20,50 USD za unci a jeho
aktuální cena je 20,80 USD. Nelze však vyloučit, že v dalších
měsících oba tyto drahé kovy zaznamenají výrazné pohyby
ceny. V prosinci a v březnu bude totiž zasedat americká
centrální banka, která bude opět rozhodovat o budoucnosti
kvantitativního uvolňování (tj. tištění peněz v objemu
85 mld. nových dolarů každý měsíc). V lednu a únoru se
bude zase řešit navýšení dluhového stropu v USA.
V prostředí nestability a nervozity může cena zlata a stříbra
výrazně vzrůst nebo také krátkodobě poklesnout, což by pro
Vás znamenalo další skvělou příležitost k dokoupení drahých
kovů za zajímavé ceny.

Fiskální útes v USA
Hlavní událostí světové ekonomiky v minulém měsíci bylo
opětovné posouvání dluhového stropu v USA. Spojené státy
vyčerpaly v říjnu limit svého zadlužení, který byl schválen
Kongresem, a dostaly se do situace, kdy neměly na výplaty
státních zaměstnanců a svůj provoz. Definitivní řešení se
však opět nenašlo a problém se pouze odsunul do 7. února
2014. Do tohoto data může americká vláda čerpat další dluh
na svůj provoz a pak bude muset svůj fiskální útes vyřešit na
dobu delší než jen několik měsíců. Nicméně dlouhodobě je
tato situace neudržitelná.
Historie tzv. fiskálního útesu je velmi zajímavá. Tento pojem
vznikl v roce 2002, kdy se zadlužení USA vyšplhalo na tehdy
neuvěřitelných 1,3 bilionu USD. USA vytvářely dluh v této
výši během celé své moderní historie. Zákonodárci nazvali

tento stav fiskálním útesem proto, že nekontrolované
zadlužení USA by mohlo vést k pádu této ekonomiky
a následnému bankrotu, tj. k „pádu z útesu“. Proto vznikl
zákon, který kontroluje zadlužení USA a má tomuto zamezit.
Nicméně tlak politiků a voličů je neúprosný. Společnost
si velmi snadno zvyká na život na dluh a ten, kdo by chtěl
přitáhnout dluhovou brzdu, ztratí přízeň voličů. Musíme si
však uvědomit, že v konečném důsledku zaplatí za život na
dluh běžní občané. Velmi vysoké zadlužení totiž historicky
vždy nakonec skončilo zdrcující inflací, která znehodnocuje
nejenom naše úspory, ale i státní dluhy. Proto zlato v tomto
scénáři plní velmi dobře roli uchovatele hodnoty a chrání
naše úspory před znehodnocením.
• V roce 2002 představoval dluh USA 1,3 bilionu USD (vznik
zákona o fiskálním útesu).
• V roce 2007 vzrostl dluh USA na 8 bilionů USD (více než
6krát oproti roku 2002).
• V roce 2011 vzrostl dluh USA na 14 bilionů USD (více než
10krát oproti roku 2002) a došlo ke ztrátě ratingu AAA od
S&P.
• V roce 2013 vzrostl dluh USA na 17 bilionů USD (více
než 13krát oproti roku 2002). Ztrátou ratingu AAA hrozí
i ostatní světové ratingové agentury, čímž vzniká velký
problém pro trh s dluhopisy.

Intervence ČNB proti koruně
Hlavní událostí české ekonomiky se stalo oznámení
intervence ČNB proti české koruně dne 7. 11. 2013 s cílem
devalvovat (oslabit) korunu na hladinu 27 CZK/EUR. Během
doslova několika minut tak koruna oslabila vůči euru téměř
o 5 % a vůči americkému dolaru téměř o 6 %.
Česká národní banka má pravomoc vydávat naši měnu, tj.
tisknout peníze, v neomezeném objemu. Guvernér ČNB
Miroslav Singer na tiskové konferenci po ohlášené intervenci
sdělil, že banka je schopna proti koruně intervenovat
neomezeně. „Na nákup cizí měny může ČNB použít koruny
v nekonečném množství, neboť českou měnu sama vydává
v papírové i elektronické podobě. ČNB je rozhodnuta
intervenovat v takovém objemu a tak dlouho, jak bude
potřeba k dosažení požadované hodnoty měnového
kurzu, a tím k hladkému plnění jejího inflačního cíle
v budoucnosti,“ uvedl guvernér. Intervence probíhají tak,
že ČNB prodává natištěné koruny a nakupuje za ně eura.
V důsledku těchto intervencí kurz koruny oslabuje a ČNB tak
devalvuje naši měnu.
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Jaký to bude mít na nás vliv? ČNB se netají tím, že hlavním
cílem je nyní vyvolat inflaci. Pro naši ekonomiku by byla
velkou hrozbou deflace. Jaký bude mít devalvace koruny
dopad na naši peněženku? Tím, že během několika minut
oslabila koruna přibližně o 5 % vůči euru, došlo v ten
samý okamžik ke stejnému nárůstu cen všeho zboží, které
dovážíme. Vzrostou tak ceny ropy, elektroniky a veškerého
dováženého spotřebního zboží. Dále se nám zdraží dovolené
v zahraničí a všechno, na co potřebujeme zahraniční měnu.
Jak funguje zlato jako uchovatel hodnoty v případě
devalvace naší měny? Zlato je jedinečným uchovatelem
hodnoty. Funguje takto zejména v prostředí krize, nejistoty

a vysoké inflace. Rovněž velmi dobře uchovává hodnotu
v případě znehodnocování naší měny. Tak jako vzrostly
korunové ceny veškerého dováženého zboží, podobně
vzrostla i korunová cena zlata, tedy přibližně o 5 %, a to
i přesto, že cena zlata na burze se téměř nezměnila. To
znamená, že zlato chrání naše úspory nejen s ohledem na
negativní vývoj ve světě, ale také u nás doma a je jedinečnou
diverzifikací našich investic.
Pavel Ryba
obchodní ředitel
Golden Gate CZ a.s.

Víte, proč spořit pravidelně?
Dne 31. října 2013 se opět slavil Světový den spoření. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali Vám všem, kdo spoříte
pravidelně. Současně Vám blahopřejeme, protože pravidelnými splátkami do svého spoření využíváte všech pohybů cen,
jak růstu, tak i korekce. Těm z Vás, kdo ještě nemají nastavený trvalý příkaz k úhradě svých splátek do spoření, bychom rádi
připomněli hlavní výhody pravidelného spoření:
Garance bonusových gramů – když s námi spoříte pravidelně, odměňujeme Vás bonusovými gramy navíc. Spoříte-li do
unce zlata a naspoříte-li za kalendářní rok minimálně předem dohodnutý objem do svého spoření, pak od nás dostanete při
dnešních cenách až o 2,3 % zlata navíc. Pokud spoříte do 1 kg slitku stříbra, pak od nás dostanete až o 4,8 % stříbra navíc.
Průměrování ceny – pravidelným spořením nakupujete zlato a stříbro každý měsíc za aktuální cenu, čímž si svou nákupní
cenu průměrujete a využíváte tak ve svůj prospěch všech pohybů cen drahých kovů.
Jednoduchost – díky trvalému příkazu nezapomenete nikdy na žádnou platbu.
Ochrana před utrácením – to, co investujete do svého spoření, neutratíte. Ze statistik vyplývá, že většině investorů chybí
disciplína. Jednou z vůbec největších chyb, kterou může investor udělat, je utratit peníze za věci, které nezbytně nepotřebuje –
za koníčky, zábavu, oblečení či doplňky, restaurace či dobré pití. Na konci měsíce zjistíme, že jsme sice vydělali peníze, ale
nic nám z nich nezbylo. Dokládají to i slova Henryho Forda, že „člověk nebohatne z peněz, které vydělá, ale z peněz, které
neutratí“.
Pevně věříme, že Vás tyto výhody přesvědčily a že i Vy brzy rozšíříte řady našich pravidelně spořících klientů a stejně jako oni
oceníte tyto nesporné výhody trvalého příkazu k úhradě.
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